
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA  
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES – PMM 

____________________________________________________________________________ 

 
Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Milagres – Data: 19/08/2018 

 
1 

PORTUGUÊS 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 

 

TEXTO I 
 

Trem - Bala 
 Ana Carolina Vilela 
 
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si 
É sobre saber que em algum lugar alguém zela 
por ti 
É sobre cantar e poder escutar mais do que a 
própria voz 
É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre 
nós 
 
É saber se sentir infinito 
Num universo tão vasto e bonito é saber sonhar 
Então, fazer valer a pena cada verso 
Daquele poema sobre acreditar 
 
Não é sobre chegar no topo do mundo e saber 
que venceu 
É sobre escalar e sentir que o caminho te 
fortaleceu 
É sobre ser abrigo e também ter morada em 
outros corações 
E assim ter amigos contigo em todas as situações 
 
A gente não pode ter tudo 
Qual seria a graça do mundo se fosse assim? 
Por isso, eu prefiro sorrisos 
E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim 
 
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de 
comprar 
E sim sobre cada momento sorriso a se 
compartilhar 
Também não é sobre correr contra o tempo pra ter 
sempre mais 
Porque quando menos se espera a vida já ficou 
pra trás 
Segura teu filho no colo 
Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui 
Que a vida é trem-bala, parceiro 
E a gente é só passageiro prestes a partir 

 
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá 
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá 
 
Segura teu filho no colo 
Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui 
Que a vida é trem-bala, parceiro 
E a gente é só passageiro prestes a partir 
 
 

01. (Concurso Milagres/2018) Em uma 
leitura geral do texto, podemos inferir 
que: 
 

I - Trata-se de uma temática universal e 
atemporal inerente ao ser – o 
existencialismo humano frente à 
fugacidade da vida. 

 
II – Contraditório a tudo que representa o 

homem contemporâneo, o texto traça o 
caminho percorrido no mundo capitalista e 
realça o verdadeiro sentido da vida. 

 
III – Reflete a cosmovisão individual de sua 

compositora e transformou-se em um 
grande sucesso devido, entre outras 
coisas, à melodia intimista e simples. 

 
A) I e II estão corretas. 

B) I e III estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) Apenas III está correta. 

E) Todas estão corretas. 

 
 
02. (Concurso Milagres/2018) A estrofe 

que melhor justifica o título é: 
 

A) A primeira. 

B) A sexta 

C) A terceira. 

D) A quinta 

E) A segunda. 
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03.  (Concurso Milagres/2018) No verso: 
É sobre saber que em algum lugar 
alguém zela por ti., a oração em 
destaque é classificada como: 

 
A) Subordinada adjetiva restritiva. 

B) Subordinada adverbial causal. 

C) Subordinada substantiva subjetiva. 

D) Subordinada adverbial concessiva. 

E) Subordinada substantiva objetiva direta. 
 
 

TEXTO II 

 
 
04. (Concurso Milagres/2018) 

Estabelecendo uma relação entre o 
texto Trem Bala e a Tirinha do Texto II, 
podemos inferir que: 
 

A) Manolito é o retrato do "servo" moderno 
que a revolução industrial criou, representa 
o que é negado pela compositora.  
 

B) Mafalda fica perplexa e lamenta a 
personalidade de Manolito, da mesma 
forma a compositora se depara com os 
valores morais. 
 

C) A letra da música e a mensagem da 
charge refletem o mundo do capital, 
aquele que criou nas pessoas uma 
necessidade imensa de garantir seu 
sustento. 
 

D) A vida não tem espaço no mundo onde os 
jornais trazem a cotação dos valores 
econômicos; essa é a principal mensagem 
- implícita, simples, objetiva e 
dolorosamente verdadeira apresentada 
nos textos em questão. 
 

E) Outra característica a que os textos 
apontam é a desvalorização das coisas 
imateriais.  
 
 

05. (Concurso Milagres/2018) Marque a 
opção em que a passagem bíblica 
estabelece o diálogo com os textos I e 
II: 
 

A) Não estejais inquietos por coisa alguma; 
antes as vossas petições sejam em tudo 
conhecidas diante de Deus pela oração e 
súplica, com ação de graças. (9 – 
Filipenses 4:6) 
 

B) Porque eu bem sei os pensamentos que 
tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; 
pensamentos de paz, e não de mal, para 
vos dar o fim que esperais. (2 – Jeremias 
29:11) 

 
C) Não atentando nós nas coisas que se 

vêem, mas nas que se não vêem; porque 
as que se vêem são temporais, e as que 
se não vêem são eternas.(2 Coríntios 
4:18) 
 

D) Ainda que eu fale as línguas dos homens e 
dos anjos, se não tiver amor, serei como o 
bronze que soa ou como o címbalo que 
retine. (I Coríntios 13:1) 
 

E) Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará 
seu conhecimento, e quem tem 
discernimento obterá orientação 
(Provérbios 1:5). 
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CONHECIMENTOS GERAIS  
 
 

06.  (Concurso Milagres/2018) “A 
violência doméstica geralmente possui 
motivação fútil. Alcoolismo, drogadição 
e questões financeiras são fatores 
exacerbadores, mas é o machismo 
revelado no sentimento cotidiano de 
posse que determina a maioria absoluta 
de casos do tipo.“Ela estava de saía 
curta, chegou em casa fora do horário 
combinado ou não havia feito a comida 
na hora certa. Estas são principais 
afirmações dos agressores que vêem 
as mulheres como objetos de sua 
propriedade, e ainda tentam culpá-las 
pelo ocorrido. Tudo isso é fruto do mais 
puro machismo”, afirma a promotora.” 
(Promotora Ana Lara Camargo de 
Castro atua em uma Vara especializada 
na defesa de mulheres vítimas de 
violência. Publicado em - 
https://www.geledes.org.br -  05/07/2014) 

 
O G1- CE, de 19 de junho de 2018, noticiou 

o índice de julgamentos de ações de 
violência doméstica registradas no 
Tribunal de Justiça do Ceará. Sobre tal 
fato, é correto afirmar: 

 
A) Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 

registrou o maior índice de atendimento de 
processos relacionados à violência 
doméstica e familiar contra a mulher entre 
os tribunais do país em 2017. Segundo 
relatório do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), divulgado nesta segunda-feira (19), 
o órgão cearense julgou 17.257 processos 
da Lei Maria da Penha no ano passado. 
 

B) A taxa de atendimento à demanda no 
TJCE foi de 239% dos processos. Além 
disso, o órgão recebeu 7.224 novas ações 
judiciárias de violência contra mulher. Ou 
seja, a quantidade de decisões proferidas 

pelos juízes do estado foi mais do que o 
dobro de novos casos recebidos. 
 

C) Graças a ações positivas, o Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) registrou 
umabaixa significativa no atendimento de 
processos relacionados à Lei Maria da 
Penha. Segundo dados do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), divulgado nesta 
segunda feira, as ocorrências de violência 
doméstica servem de termômetro para o 
nível geral de violência. 
 

D) As alternativas A e B estão corretas; 
 

E) A, B e C não condizem com a realidade 
cearense. 

 
07. (Concurso Milagres/2018) Pós-

graduação faz mal à saúde 
(por Thomaz Wood Jr. — publicado 
10/06/2018 – adaptado) 

“Segundo a Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, o Brasil tinha, em 2017, 2,2 mil 
programas de doutorado, 3,4 mil de 
mestrado acadêmico e 703 de mestrado 
profissional. Conforme compilação da 
revista Galileu, em 2016 foram defendidas 
quase 80 mil teses e dissertações, metade 
delas na Região Sudeste. [...] 

O índice é relevante, porque a formação 
em pós-graduação impulsiona a pesquisa 
e o desenvolvimento. Para os indivíduos, 
há uma relação direta e positiva entre 
formação, emprego e salário. 
Nas últimas décadas, o título de doutor, 
antes reservado a cientistas, tornou-se 
objeto de desejo de professores não 
pesquisadores ansiosos para garantir 
emprego e melhores salários e por 
profissionais do mercado interessados em 
alternativas de carreira supostamente 
mais estáveis ou recompensadoras. 

Entretanto, para muitos o sonho do 
título transforma-se em pesadelo. 
Orientadores distantes, infraestrutura 

https://www.geledes.org.br/
https://www.cartacapital.com.br/1004/a-asfixia-financeira-imposta-a-ciencia-sabota-o-desenvolvimento-do-pais
https://www.cartacapital.com.br/1004/a-asfixia-financeira-imposta-a-ciencia-sabota-o-desenvolvimento-do-pais
https://www.cartacapital.com.br/revista/927/carreiras-mutantes
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precária para desenvolvimento da 
dissertação ou da tese e falta de apoio 
financeiro podem fazer dos anos de pós-
graduação um martírio intransponível. 

Além disso, os candidatos enfrentam as 
dificuldades inerentes ao processo: os 
desafios de assimilar e dominar o estado 
da arte do conhecimento e construir uma 
contribuição científica e, cada vez mais, a 
exigência de gerar um impacto prático. 
Afinal, formar um mestre ou um doutor 
custa muito dinheiro, geralmente dinheiro 
público. 

Assim, de um lado, os pós-graduandos 
precisam atender a parâmetros globais de 
qualidade em seu trabalho e, de outro, 
enfrentam formação básica deficiente e 
falta de recursos, fruto de idiossincrasias 
locais. Equilibrar a equação não é trivial. 
Para um número significativo de 
candidatos, a produção de uma 
dissertação ou tese é uma transição 
sofrida, cheia de expectativas e dúvidas, 
um fosso escuro do qual não há certeza 
de emergir. 

A pós-graduação é, por tudo isso, um 
contexto propício para gerar doenças 
psicossomáticas. De fato, estudos 
científicos sobre o tema indicam que 
doutorandos constituem população 
especialmente sujeita a ansiedade e 
depressão. O mal afeta os trópicos e 
muito além.” 
 
De acordo com as ideias do texto, é 
correto afirmar, EXCETO: 
 
A) A equação de difícil equilíbrio se 

estabelece no paradoxo entre as 
especificidades locais e as exigências 
globais; 
 

B) Os adoecimentos próprios da pós-
graduação são típicos de países pobres e 
subdesenvolvidos como o Brasil; 
 

C) Títulos que antigamente eram posses 
exclusivas de pesquisadores hoje estão 
popularizados por questões outras; 
 

D) As doenças psicossomáticas têm, em 
grande parte, origem nos estudos 
exaustivos e condições adversas; 
 

E) A principal fonte dos estudos stricto sensu 
é dinheiro público. 

 
08.  (Concurso Milagres/2018) ―Ceará 

vacinou 94,71% do público-alvo na 
campanha nacional de vacinação contra 
a gripe, alcançando a meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde, de 90% dos 
grupos prioritários. Em termos 
percentuais, o Ceará é o estado do 
Nordeste com maior cobertura e 
homogeneidade e o terceiro do Brasil.” 
(https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia - 
adaptado). São grupos prioritários na 
meta de vacinação, EXCETO: 
 
A) Crianças de 06 meses a 5 anos; 

B) Gestantes; 

C) Trabalhadores da educação e saúde; 

D) Indígenas; 

E) Idosos. 

 

09. (Concurso Milagres/2018) Observe 
com atenção a receita culinária 
apresentada a seguir: 
 

Bolo de goma 
INGREDIENTES 
02 xícaras de goma; 
02 ovos; 
½ xícara de óleo; 
01 colher de café de fermento; 
01 colher de café de sal. 

MODO DE FAZER 
Ferva o leite com o óleo, e despeje sobre a 
goma, o fermento e o sal. Bata as claras 

https://www.cartacapital.com.br/economia/crescer-o-investimento
https://www.cartacapital.com.br/economia/crescer-o-investimento
https://www.cartacapital.com.br/revista/813/cancer-depressao-e-suicidio-8611.html
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia
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em neve, junte as gemas e despeje sobre 
a goma escaldada, Asse em forma untada 
e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao 
forno até dourar. Bom apetite! 
 
Essa receita do “Bolo de Goma”, 
também conhecida como “Bolo do 
Piauí” nos dá a convicção de que comer 
é um ato que envolve fatores 
econômicos, sociais, geográficos, 
históricos, religiosos e culturais. A 
escolha dos ingredientes, o preparo 
dos alimentos e a maneira de servir 
identificam o grupo social e ajudam a 
estabelecer uma identidade cultural. No 
caso apresentado acima, demonstra: 

 
A) uma estreita relação de culturas, onde se 

incorpora de ingredientes oriundos de 
tradições culinárias distintas e ingredientes 
múltiplos.  
 

B) uma receita espontânea, incorporada aos 
padrões culinários da colônia.  
 

C) um ritual de servir, vinculado aos costumes 
e formalismos religiosos do povo africano.  

D) uma maneira de manusear ingredientes 
próprios do extrativismo, associado ao 
estilo nômade dos ciganos.  

 
E) uma demanda de identidade cultural, pelo 

uso de produtos originados e cultivados 
em áreas sertanejas. 

 
10.  (Concurso Milagres/2018) Cada 

cultura tem suas virtudes, seus vícios, 
seus conhecimentos, seus modos de 
vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa 
atual era planetária, o mais importante é 
cada nação aspirar a integrar aquilo que 
as outras têm de melhor, e a buscar a 
simbiose do melhor de todas as 
culturas. A França deve ser 
considerada em sua história não 
somente segundo os ideais de 
Liberdade-Igualdade-Fraternidade 
promulgados por sua Revolução, mas 

também segundo o comportamento de 
uma potência que, como seus vizinhos 
europeus, praticou durante séculos a 
escravidão em massa, e em sua 
colonização oprimiu povos e negou 
suas aspirações à emancipação. Há 
uma barbárie europeia cuja cultura 
produziu o colonialismo e os 
totalitarismos fascistas, nazistas, 
comunistas. Devemos considerar uma 
cultura não somente segundo seus 
nobres ideais, mas também segundo 
sua maneira de camuflar sua barbárie 
sob esses ideais. (Edgard Morin. Le 
Monde, 08.02.2012. Adaptado.) 

 
No texto citado, o pensador 
contemporâneo Edgard Morin 
desenvolve: 

 
A) uma apologia ao caráter absolutista dos 

valores morais, históricos e culturais da 
Revolução Francesa; 
 

B) um ato de reflexão crítica acerca do 
contato entre a cultura ocidental e outras 
culturas e do quanto a ―cultura oficial‖ se 
distancia dos processos formadores de 
suas identidades; 
 

C) um posicionamento eloquente e laudatório 
sobre a reverberação dos ideais da 
Revolução Francesa para os novos rumos 
da sociedade; 
 

D) posicionamentos em que se defende a 
preservação intacta de cultura como forma 
de evitar a massificação e a desidentidade; 

E) elogios sobre os grandes impactos de 
determinadas atitudes humanísticas que 
garantem a preservação humana de forma 
igualitária. 

 
11. (Concurso Milagres/2018) Em notícia 

veiculada no G1CE, de 19 de junho do 
corrente ano, CNH digital passa a valer 
no estado Ceará. Para  utilizar tal 
documento, é necessário: 
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A) Caso já possua a versão impressa, no 
estado do Ceará, basta ir ao órgão 
responsável, pagar uma taxa e solicitar a 
nova versão; 
 

B) Independente de categoria e tempo de 
expedição da carteira impressa, todo 
habilitado tem livre acesso à versão digital; 
 

C) Há restrição para os habilitados que 
possuem carteira vencendo com menos de 
120 dias; 
 

D) Com a nova versão da CNH digital, a 
versão impressa passa a não mais valer 
dentro do espaço de 24 meses; 
 

E) Para obter uma CNH digital, o primeiro é 
preciso ter a CNH impressa no formato 
atual, com QR code. Quem tem a versão 
antiga, precisará pedir uma segunda via ou 
renovar a impressa para, então, solicitar a 
digital.  

 
12. (Concurso Milagres/2018) Dadas as 

informações abaixo sobre notícias 
veiculadas no Ceará, marque a falsa: 
 

A) Cerca de 20 detentos fogem de 
penitenciária em Juazeiro do Norte, no 
Ceará; 
 

B) O índice de violência diminui no estado, 
população alerta para os fins eleitoreiros 
que estes dados comportam;  
 

C) Ceará tem 83 municípios em alerta ou 
risco para dengue, zika e chikungunya; 

 
D) Mostra Sesc exibe e premia produções 

cearenses; 
 

E) Laboratório registra tremor de terra de 
magnitude 1,8 em Cascavel, no Ceará. 
 

13.  (Concurso Milagres/2018) Observe a 
charge a seguir e estabeleça a relação 
com as informações contidas abaixo, 
marque a opção que melhor estabelece 

diálogo com a mensagem passada pela 
charge: 

 

 
 

A)  somos hoje uma nação que, tendo 
tomado consciência de si mesma e de 
seus destinos, procura (se é que já não o 
encontrou) o caminho para se afirmar e 
realizar-se na plenitude de suas forças. 
Nenhum acontecimento, nenhuma pressão 
externa seria capaz (creio eu) de nos 
desviar dos rumos que essa consciência, 
as nossas possibilidades e o constante 
esforço para aproveitá-las já nos traçaram. 
Por certo que não é esse caminho fácil de 
percorrer, não só devido às oscilações e 
conflitos, no plano internacional, como 
também em face das contradições internas 
e da diversidade de aspectos e tendências 
regionais. 
(http://www.revistas.usp.br/revhistoria/articl
e/view/123250/119605 adaptado) 
 

B) para se atingir um patamar mais 
consistente, será necessária uma visão 
mais orgânica e retrospectiva, capaz de 
avaliar e refletir sobre experiências 
prévias. Tal estágio será tanto mais 
distante e inatingível quanto mais as 
pastas de cultura forem entregues a 
artistas e intelectuais consagrados que, na 

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/123250/119605
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/123250/119605
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falta de um passado de administradores e 
de vontade política, tenderem a se 
comportar como "medalhões", julgando-se 
autorizados a orientar a ação de governo 
por linhas que sigam apenas suas 
preferências pessoais. Isso sem 
mencionar - pior ainda - aqueles 
secretários que são escolhidos "à força" 
porque nenhum partido tenha se 
interessado por uma área tão pouco 
atrativa na partilha do orçamento e dos 
cargos politicamente compensadores. 
Esses dirigentes "de ocasião" com 
facilidade aspiram a marcar sua presença 
com projetos "de impacto", que, na maioria 
das vezes, consistem em "reinventar a 
roda". (São Paulo Perspec. vol.15 no.2 
São Paulo Apr./June 2001 – adaptado) 
 

C)  A paisagem cultural só se enriquece e se 
diversifica consistentemente no longo 
prazo, fruto de processos de aprendizado 
e transmissão que alargam o repertório de 
gosto, a sensibilidade ao fazer artístico e o 
bolsão de amadorismo em que navega a 
maioria das pessoas que se sentem 
participantes desse pequeno universo. São 
esses processos que, em grande parte, 
dilatam socialmente as práticas amadoras, 
entendidas como o viveiro em que 
germinam e se consolidam as trajetórias 
que levam ao profissionalismo em artes e 
outras expressões culturais. (Idem); 

 

D) Para que o Estado efetue, de forma 
concreta, a proteção à cultura em seu 
sentido antropológico, sendo esta toda 
manifestação de um determinado grupo de 
pessoas, é necessário que exista vinculo 
fundamental com o principio basilar do 
ordenamento jurídico brasileiro, o principio 
da dignidade da pessoa humana. 
Relaciona-se com o questionamento feito 
por quem inicia o estudo dos direitos 
culturais, se deveria o Estado tutelar de 
forma isonômica, tudo que é entendido 

como cultura. Pois mesmo neste sentido 
tão amplo de cultura, o Estado deve 
dispensar proteção a manifestações de 
cunho degradante ao ser humano, como 
por exemplo praticas voltadas 
simplesmente a finalidade de lucro, 
relativizando o valor do ser humano;  
(www.direitosculturais.com.br/download.php?id=124) 

 
E) Se nos detivermos na realidade brasileira 

podemos perceber o quanto as políticas 
culturais avançaram no sentido de 
contemplar a diversidade cultural do país, 
com destaque para a esfera federal da 
gestão púbica da cultura no Brasil. A 
última década foi especialmente 
estimulante tanto para o debate quanto 
para a implementação de políticas e 
gestões públicas de cultura focadas em 
abarcar a diversidade 
cultural.(http://culturadigital.br/politicacultur
alcasaderuibarbosa/files/2014/06/Alice-
Pires-de-Lacerda.pdf). 

 

14.  (Concurso Milagres/2018) Observe 
as informações sobre o município de 
Milagres e responda o que se pede: 

 
I – De acordo com as informações do último 

censo, a população do município gira em 
torno de pouco mais de vinte e oito mil 
pessoas; 

 
II - Os números registrados no IDEB 

registram que a educação do município é 
muito superior a média; 

 
III – O percentual da população do município 

com rendimento nominal mensal per capita 
de até 1/2 salário mínimo é de 12,1 %. 

 
A) I e II são verdadeiras; 

B) I e III são verdadeiras; 

C) II e III são verdadeiras; 

D) Todas são verdadeiras; 

E) Todas são falsas. 

http://www.direitosculturais.com.br/download.php?id=124
http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/files/2014/06/Alice-Pires-de-Lacerda.pdf
http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/files/2014/06/Alice-Pires-de-Lacerda.pdf
http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/files/2014/06/Alice-Pires-de-Lacerda.pdf
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15. (Concurso Milagres/2018) Nos 
últimos cinquenta anos têm acontecido 
um reconhecimento, pequeno embora, 
dos valores e direitos das comunidades 
e etnias “de margem”, que entre outros 
motivos, parte das agremiações e 
instituições de sindicatos e organização 
destes. A luta é constante e as barreiras 
ainda se mostram intransponíveis.  Em 
2014, aproximadamente em 24 Estados 
do Brasil cadastrou mais de 3500 
comunidades quilombolas. É 
considerado Comunidade Quilombola o 
agrupamento de pessoas  étnico-
raciais, segundo critérios de auto 
atribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais 
específicas e com ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. A 
Constituição Federal do Brasil (1988) 
brasileiro reconhece a identidade dos 
quilombolas e o seu direito fundamental 
à: 

 
A) praticar livremente sua opção religiosa e 

obedecer a suas tradições ritualísticas; 
 
B) liberdade de expressar-se culturalmente; 

 

C) posse definitiva das terras que estejam 
ocupando; 
 

D) instituir sua própria escola onde seus 
valores e preceitos sejam respeitados; 
 

E) liberdade de expressar-se artisticamente 
em sua língua de origem. 
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DIDÁTICA E LEGISLAÇÃO 
 

 
 
 

16.  (Concurso Milagres/2018) O 
processo educativo que se desenvolve 
na escola pela instrução e ensino 
consiste na assimilação de 
conhecimentos e experiências 
acumuladas pelas gerações anteriores 
no decurso do desenvolvimento 
histórico-social. Entretanto, o processo 
educativo está condicionado pelas 
relações sociais em cujo interior se 
desenvolve; e as condições sociais, 
políticas e econômicas aí existentes 
influenciam decisivamente o processo 
de ensino e aprendizagem, As 
finalidades educativas subordinam-se, 
pois, a escolhas feitas frente a 
interesses de classe determinados pela 
forma de organização das relações 
sociais. Por isso, a prática educativa 
requer uma direção de sentido para a 
formação humana dos indivíduos e 
processos que assegurem a atividade 
prática que lhe corresponde. (LIBÂNEO, 
1999:23) 

De acordo com as informações contidas 
no excerto, é correto afirmar que: 

 
A) para ocorrer o ensino, as opções político-

sociais dos profissionais quetrabalham na 
escola são suficientes; 
 

B) a escola é livre para a transmissão de 
conteúdos e ainda permanece sem partido 
político; 

 
C) inserida em um contexto social, político, 

histórico e econômico, a escola se 
encontra subordinada a tais fatores e ao 
que eles representam; 
 

D) as teorias se apresentam válidas para 
solucionar os problemas da prática 
pedagógica existente;  

E) para contribuir com uma prática normativa,  
deve-se fundamentar em modelos já 
existentes e de comprovada eficiência. 

 
17. (Concurso Milagres/2018) Observe as 

afirmações e marque a opção correta: 
 
I – A Pedagogia, sendo ciência da e para a 

educação, estuda a educação, a instrução 
e o ensino; a Didática é o principal ramo 
de estudos da Pedagogia. 

 
II – Investigar os fundamentos, condições e 

modos de realização da instrução e do 
ensino são competências da Didática. 

 
III – A Didática, com base em seus vínculos 

com a Pedagogia, especifica processos, 
comportamentos, aspectos legais e 
procedimentos obtidos na investigação das 
matérias gerais. 

 
IV – A Didática está intimamente ligada à 

Teoria da Educação, à Teoria da 
Organização Escolar, à Teoria do 
Conhecimento e à Psicologia da 
Educação. 

 
A) I, II e III são verdadeiras; 

B) I, III e IV são verdadeiras; 

C) II, III e IV são verdadeiras; 

D) I, II e IV são verdadeiras; 

E) todas são verdadeiras. 

 
18. (Concurso Milagres/2018) O contexto 

atual requer uma compreensão ampla e 
plural do direito à diferença e a 
necessidade de respeito às diferentes 
manifestações culturais, para tanto, 
cabe à escola: 

 
I – entender a construção dos espaços de 

dominação e contestação da cultura e abrir 
espaços para que os grupos excluídos do 
currículo escolar tenham condições de se 
articular contra qualquer tipo de 
exploração e opressão. 
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II – criar condições para o debate de 
heterogeneidade cultural e valorização das 
diferenças. 

 
III – reconhecer e respeitar as diferenças 

enquanto arquétipos de emancipação 
humana, com práticas de autonomia, 
respeito e liberdade do outro. 

 
IV – possibilitar a interação entre os alunos e 

as diferentes culturas, sem que eles 
percam o vínculo e a valorização de sua 
cultura de origem, de modo que estes 
alunos possam desenvolver a crítica e 
autocrítica às diferentes manifestações 
culturais. 

 
A) todas estão corretas; 

B) I e II estão corretas; 

C) II e III estão corretas; 

D) III e IV estão corretas; 

E) todas estão erradas. 

 
19.  (Concurso Milagres/2018) Marque a 

opção correta: 
 
A) A escolarização básica constitui 

instrumento indispensável à construção da 
sociedade democrática, porque tem como 
função a socialização daquela parcela do 
saber sistematizado que constitui o 
indispensável à formação  e ao exercício  
da cidadania, o poder público tem 
cumprido suas responsabilidades na 
manutenção do ensino obrigatório e 
gratuito. 
 

B) Existem políticas públicas efetivas de 
âmbito nacional no que se refere à 
administração e à gestão do ensino. 
 

C) As últimas décadas se caracterizam pelo 
significativo índice de matrículas de alunos 
provenientes das camadas populares, mas 
há milhares de crianças fora da escola e 
uma grande parte dos que se matriculam 
não consegue continuar seus estudos. 
 

D) As forças sociais que detêm o poder 
econômico e político na sociedade, 
representadas pelos que governam e 
legislam, mostram-se preocupadas e 
atuantes em relação à escola pública e 
difundem uma ideia da escola enquanto 
elemento de ajustamento à ordem social 
estabelecida. 
 

E) A escola pública é unitária porque o ensino 
básico é um direito fundamental de todos 
os brasileiros e dever do Estado. 

 
20. (Concurso Milagres/2018) São 

atribuições de uma escola pública 
democrática, EXCETO: 

 
A) proporcionar a todas as crianças e jovens 

uma escolarização básica e gratuita de 
pelo menos oito anos; 
 

B) assegurar a todos as condições de 
assimilação dos conhecimentos 
sistematizados e a cada um o 
desenvolvimento de suas capacidades 
físicas e intelectuais; 
 

C) o desenvolvimento das capacidades e 
habilidades cognitivas como elemento 
preponderante para o domínio dos 
conhecimentos, através do diálogo crítico 
e participativo dos agentes envolvidos no 
processo;  
 

D) assegurar uma organização interna em 
que os processos de gestão, 
administração e participação democrática 
dos agentes estejam voltados para o 
atendimento da função básica da escola, o 
ensino. 
 

E) assegurar um sólido domínio das matérias 
escolares através do repasse de 
informações, sobretudo dos saberes 
profundos e especializados instituídos, 
como condição para a formação da 
cidadania plena e direito à igualdade; 
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PROFESSOR POLIVALENTE 

 

 

 
 
21. (Concurso Milagres/2018) Impacto 

ambiental deve ser entendido como um 
desequilíbrio provocado por um 
choque, resultante da ação do homem 
sobre o meio ambiente. No entanto, 
pode ser resultado de acidentes 
naturais. 
Fonte:http://www.portaleducacao.com.br/biologia/ar
tigos>.) 

Marque a alternativa correta acerca das 
atividades do ser humano no trato com 
a natureza e as respectivas 
consequências: 

A) O direito do excesso de monóxido de 
carbono contribui para a erradicação da 
febre amarela. 

B) A quantidade de dióxido de enxofre do 
Ceará contribui para o buraco na camada 
de ozônio. 

C) A quantidade de matéria orgânica nos rios 
contribui para a mortalidade de peixes. 

D) A quantidade de enxofre nos rios não 
contribui com a irrigação e com a enchente 
urbana. 

E) A quantidade de peixes contribuem para a 
erosão do solo.  

 
22.  (Concurso Milagres/2018) Em 

relação aos cinco reinos, marque a 

afirmativa correta. 
 

A)  A apomorfia que não caracteriza o 
reino Plantae não é a presença de 
embriões multicelulares sólidos que, 
durante o desenvolvimento, retiram 
alimento diretamente da planta genitora. 

B) Os fungos, em alguns sistemas de 
classificação mais antigos, eram incluídos 
no reino Plantae, depois passaram ao 
reino Protista e, hoje, são classificados em 
um reino próprio. 
 

C) O reino Animalia não reúne os animais 
eucariontes, mas reúne os unicelulares e 
os Plantae não é a presença de embriões 
e multicelulares e heterotróficos. 
 

D) O reino Protoctista e o reino 
Plantae  incluem protozoários e algas, 
sendo as algas seres eucariontes, 
multicelulares, heterotróficos e autotróficos 
fotossintetizantes e parasitas.   
 

E) A apomorfia e o Plantae que caracteriza os 
animais é o estágio embrionário 
denominado blástula, que origina a 
gástrula, a fase em que são delineados os 
tecidos do novo ser. 
 

23. (Concurso Milagres/2018) Como 

estão os enlatados nos 

supermercados? Estamos de olho nos 

enlatados? O estufamento dos 

enlatados pode indicar contaminação 

do produto pela bactéria Clostridium 

botullinum, causadora do botulismo 

que liberam uma toxina que afeta o 

sistema responsável pelo controle e 

integração de todos os sistemas que 

formam o corpo humano, assim como a 

relação deste com o ambiente externo. 

O sistema que é afetado pela toxina 

liberada pela bactéria do botulismo é o: 
 

A)  Nervoso. 

B)  Respiratório. 

C)  Reprodutor. 

D)  Digestivo. 

E)  Imunológico. 
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24. (Concurso Milagres/2018) “Um surto 

de diarreia em Maraial, na Zona da Mata 

Sul, a 133 quilômetros do Recife, 

acendeu o alerta entre autoridades de 

saúde que monitoram municípios 

afetados pelas enchentes que já 

mataram 52 pessoas e deixaram 157,5 

mil sem casa em Pernambuco e 

Alagoas. Elas temem uma onda de 

epidemias, como leptospirose e cólera, 

cujos sintomas levam ao menos uma 

semana para aparecer (...).” 

“(...) O temor e a supervisão redobrada 

das autoridades em relação à 

manifestação de sintomas de doenças 

epidêmicas ainda é motivado pelo fato 

de a cólera ser endêmica na região da 

Zona da Mata Sul. O bacilo foi 

controlado somente nos anos 1980 em 

Cortês, município vizinho a Palmares. 

Mas, como é resistente, pode voltar a se 

proliferar em condições ambientais e 

sanitárias propícias para o contágio, 

que ocorre principalmente quando há 

carência de rede de esgoto e de água 

potável.” (O Estado de S.Paulo. 26/06/2010) 

É correto afirmar acerca do texto citado 
na reportagem: 

A)  A não existência de saneamento básico 
em alguns locais da região é fator 
preponderante para que haja uma 
epidemia de cólera. 
 

B)  O sol forte da região provoca epidemia de 
cólera. 
 

C) Na região Zona da Mata Sul, relatada no 
texto, a ausência de sol provoca a 
epidemia de cólera. 
 

D) A cólera na região citada no texto é uma 
epidemia transmitida pelo sol. 
 

E) O texto fala que na região Nordeste todas 
as doenças são transmitidas de humano 
para humano.  
 
 

25. (Concurso Milagres/2018) Somos 

sabedores de que os hábitos de higiene 

corporal colaboram com a primeira 

barreira de defesa do organismo 

humano. Conhecemos como primeira 

barreira de defesa do organismo: 

 

A)  a audição. 

B)  o sistema digestivo. 

C)  a coordenação motora. 

D)  a cognição. 

E)  a pele e as mucosas. 

 

26. (Concurso Milagres/2018) As 

colegas de sala de aula Maria, Amanda 

e Juliana, organizam uma brincadeira 

de caminhar em linha reta, sempre no 

mesmo sentido e um de cada vez. Maria 

começa com 3 metros e para. Em 

seguida Amanda caminha o suficiente 

para ficar 4 metros à frente de Maria e 

para. Juliana caminha o suficiente para 

ficar 5 metros à frente de Amanda e 

para. Maria caminha o suficiente para 

ficar 6 metros à frente de Juliana e para. 

A brincadeira segue com esse padrão e 

alternância até que Amanda anda pela 

terceira vez e para. Nesse momento, a 

distância, em metros, entre Amanda e 

Juliana é igual a:  
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A)  13. 

B)  55. 

C)  19. 

D)  91. 

E)  12. 
 
27. (Concurso Milagres/2018) Joana foi 

ao mercado e percebeu que tinha um 

saldo em seu cartão de R$530,00, 

gastou R$415,60 em mercadorias, mais 

tarde retornou e gastou mais R$115,89. 

Qual é o saldo atual do cartão de 

Joana? 

 

A)  R$ +1,49 

B)  R$ + 3,49 

C)  R$ + 0,49 

D)  R$ -1,49 

E) R$ - 11,49 

 
28. (Concurso Milagres/2018) Antônia 

foi ao supermercado e comprou 750 

gramas de cenouras, 1,5 quilos de 

abobrinhas e 650 gramas de pimentões. 

Ao todo sua mercadoria pesa: 

 

A)  1,5 quilos. 

B)  4000 gramas. 

C)  1,2 quilos. 

D)  2,3 gramas. 

E)  2,9 quilos. 

 

29. (Concurso Milagres/2018) Raquel 

comprou uma mesa por R$ 264,00 e 

uma televisão por R$ 648,00. A loja 

parcelou o total da compra em 12 vezes 

iguais, sem acréscimo. Qual será, em 

reais, o valor de cada parcela que 

Raquel vai pagar? 

 

A)  81,00 

B)  76,00 

C)  44,00 

D)  68,00 

E)  36,00 

 
30 (Concurso Milagres/2018) João está 

lendo um livro de 200 páginas. No 

primeiro dia, ele leu até a página 14. No 

segundo dia, ele leu as 17 páginas 

seguintes. Quantas páginas ainda 

faltam para que João termine de ler 

esse livro? 

 

A)  269 

B)  371 

C)  159 

D)  163 

E)  169 

 

Como não ser machista 
 
1. Pense duas vezes antes de chamar uma 

mulher de louca só porque vocês têm 
pontos de vista diferentes. 

2. Tire o verbo “ajudar” quando se referir às 
tarefas de casa. 

3. Violência contra mulher não tem “mas...”. 
4. Conteste o pensamento “essa é pra casar” 

e "essa é só para passar a noite". 
5. Não deixe que sua insegurança o 

transforme em um opressor. 
6. Entenda que ninguém mata ou bate em 

alguém por amor. 
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Disponível em < https://goo.gl/npWENM >. Acesso 
em: 19 de julho. 2018 com adaptações). 

 
31. (Concurso Milagres/2018) 

Considerando a tipologia do texto 

apresentado, sua principal finalidade é:  
  

A) Não aconselhar por meio de exemplos, 
porque o intuito é não influenciar uma 
mudança de comportamento. 

 
B) Aconselhar por meio de exemplos com o 

intuito de influenciar uma mudança de 
comportamento. 

 
C) Anunciar na defesa de um ponto de vista 

sobre o mau comportamento dos homens 
e das mulheres sobre as mulheres. 

 
D) Dar opiniões e enumerar exemplos com o 

intuito de não influenciar, mas de 
neutralizar a mudança de comportamento. 

 
E) Organizar um ponto de vista sobre o mau 

comportamento das mulheres sobre os 
meninos. 

 
32. (Concurso Milagres/2018)  As palavras 

estão acentuadas corretamente em:  

 

A)  idéia - império – dólar 

B)  língua - idéia – lâmpada 

C)  petróleo - órfão – jóia 

D)  também - império – dólar 

E)  tambêm - vírus - herói 

 
33. (Concurso Milagres/2018) “O 11º 

Relatório do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, mostrando o 

crescimento das mortes violentas no Brasil 

em 2016, mais uma vez assustou a todos. 

Foram 61.619 pessoas que perderam a 

vida devido à violência. Outro dado 

relevante é o crescimento da violência em 

alguns estados do Sul e do Sudeste. 

Na verdade, todos os anos a imprensa 
nacional destaca os inaceitáveis números 
da violência no país. Todos se assustam, o 
tempo passa, e pouca ação ocorre de fato. 
Tem sido assim com o governo federal e 
boa parte das demais unidades da 
Federação. Agora, com a crise, o 
argumento é a incapacidade de 
investimento, mas, mesmo em períodos de 
economia mais forte, pouco se viu da 
implementação de programas 
estruturantes como objetivo de enfrentar o 
crime. Contratação de policiais, aquisição 
de equipamentos, viaturas e novas 
tecnologias são medidas essenciais, mas 
é preciso ir muito além. Definir metas e 
alcançá-las, utilizando um bom método de 
trabalho, deve ser parte de um programa 
bem articulado, que permita o 
acompanhamento das ações e que 
incentive o trabalho integrado entre as 
forças policiais do estado, da União e das 
guardas municipais.” Renato Casagrande, O 

Globo, 23/11/2017 
 

Pode-se perceber que “o 11º Relatório 
do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, mostrando o crescimento das 
mortes violentas no Brasil em 2016, 
mais uma vez assustou a todos”, porem 
indica que: 

 
A)  a preferência por uma forma de resolução 

para a problemática a partir da cobrança 
de multas nas rodovias. 
 

B)  o estado deve organizar metas a partir 
das cobranças de pedágios nas estradas 
 

C)  a presença das políticas públicas já 
erradicaram o número crescimento das 
mortes violentas 
 

D)  a proibição de transitar em altas horas 
 

E)  todas as alternativas estão erradas. 
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34. (Concurso Milagres/2018) A divisão 

silábica está correta em:  
 
A)  ina.cei.tá.vel 

B)  com.pro.mis.sa.dos 

C)  fe.rra.men.tas 

D)  ine.ren.te.men.te 

E)  a.sso.ci.a.dos 

 
35. (Concurso Milagres/2018) Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a um 

dígrafo: 
 
A) Chuva . 

B) Carro. 

C) Desenlaces. 

D) Ninho . 

E) Alho. 

 

36. (Concurso Milagres/2018) 

Considerando as seguintes opções, 

assinale aquela que caracteriza de 

forma correta o papel das fontes na 

construção do conhecimento histórico: 
 
A) O uso de fontes literárias torna o 

conhecimento histórico menos objetivo. 
 
B) As fontes históricas informam sobre como 

uma sociedade via a si mesma. 

C) As fontes históricas representam 

unicamente os vestígios do passado 

ofertados de forma voluntária. 
 
D) O historiador deve considerar enquanto 

fontes de credibilidade apenas os 

documentos oficiais. 
 
E) A crítica realizada sobre as fontes 

estabelece a verdade do relato histórico. 

37. (Concurso Milagres/2018) Acerca da 

resistência dos escravos à escravatura 

no Brasil colonial, assinale a opção 

correta.  
 
A) Com o amplo conhecimento do território os 

indígenas passaram a fugir da escravidão 

imposta pelo regime colonial no Brasil, 

pois devido a questões de sua 

religiosidade, o suicídio não se constituía 

uma alternativa.  
 
B) Uma das principais estratégias de 

resistência dos escravos no Brasil colônia 

foi o sistemático envenenamento dos 

donos de engenho e suas famílias, pois 

como estavam sob forte vigilância não 

poderiam sabotar a produção dos produtos 

industrializados feitos nos regimes de 

fábricas. 
 
C) A experiência realizada com o Quilombo 

de Palmares representou a fortaleza da 

resistência negra contra a escravidão, 

possibilitando a organização social 

alternativa. Essa possibilidade provocou 

uma reação sistemática nos governantes e 

proprietários que passaram a atacar o 

quilombo até a sua destruição. 
 
D) Ainda que tenham se disseminado por 

toda a colônia, os quilombos não 

chegaram a representar uma ameaça ao 

sistema colonial no Brasil, pois reforçavam 

a condição dos escravos enquanto 

componentes da economia açucareira.  
 
E) Diante de sua integração cultural com os 

colonizadores, os indígenas não se 

rebelaram contra a escravidão, pois foram 

tratados em condições mais humanas em 

relação aos escravos de origem africana, 

conseguindo desde o inicio da colonização 
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garantir direitos que os africanos somente 

teriam acesso no final do século XX. 

 

38.  (Concurso Milagres/2018) Sobre a 

religiosidade africana e indígena no 

Brasil colonial, assinale a opção 

correta. 
 
A) Desde que fossem praticados sob a 

vigilância de feitores ou capitães do mato, 

os rituais africanos e indígenas foram 

amplamente tolerados no Brasil colonial. 
 
B) No Brasil colonial não existiram tribos com 

práticas de canibalismo. 
 
C) As crenças africanas e indígenas não 

foram influenciadas pelos aspectos do 

catolicismo 
 
D) O culto da religiosidade consistiu em uma 

forma de resistência dos escravos ao 

processo de aculturação imposto pelo 

sistema escravocrata. 
 
E) Os africanos no Brasil preservaram todas 

as características de sua religiosidade ao 

implantarem e absorverem símbolos do 

catolicismo. 

 

39. (Concurso Milagres/2018) “O país 

era grande, e a corte desconhecia as 

especificidades de suas diferentes 

regiões, que vistas de longe pareciam 

quietas, serenas e davam a impressão 

de que assim continuariam para 

sempre. A emancipação política de 1822 

consolidou-se em torno da corte, isto é, 

do Rio de Janeiro, privilegiando a 

instituição monárquica e a unidade 

nacional”. Heloisa Starling e Lilia Schwarcz. 

Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2015, p. 243. 

Analisando o extrato de texto 

apresentado, é correto afirmar que: 
 
A) Devido a grande extensão do país, o 

projeto de emancipação politica do Brasil 

atendeu amplamente os desejos e 

necessidades especificas das diversas 

regiões, especialmente quanto às 

demandas sociais; 
 
B) Frente aos diversos projetos regionais, os 

projetos de organização nacional no Brasil 

de 1822 implantaram a forma de governo 

republicana com a unidade nacional 

garantida; 
 
C) Mesmo com as condições distintas 

apresentadas nos diversos pontos do país, 

o projeto estabelecido desde o Rio de 

Janeiro programou um regime 

centralizador em torno da proposta do 

Império e impôs uma unidade nacional. 
 
D) A corte estabelecida no Rio de Janeiro 

organizou um projeto para o país que 

buscava entrar em sintonia com os demais 

países da América que se tornavam 

emancipados politicamente da Espanha e 

que, como no caso do Brasil, instalavam o 

Regime Monárquico como sistema de 

governo. 

 

E) Graças a sua grande integração com as 

cortes, verdadeiras representantes do 

povo, o regime de governo implementado 

com D. Pedro I buscou organizar o país de 

forma muito diferente com relação ao 

sistema colonial, acabando com o 

latifúndio e especialmente com a mão de 

obra escrava, grande reinvindicação dos 

abolicionistas vista em jornais e panfletos 

da época.   
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40.  (Concurso Milagres/2018) 

Promulgada em 5 de outubro de 1988, a 

Constituição Brasileira faz em 2018 

trinta anos. Essa Constituição tornou-

se o principal símbolo 
 
A) da construção da democracia e dos 

avanços na conquista da cidadania. 
 
B) da ampliação do Poder Executivo e da 

adoção do sistema parlamentarista. 
 
C) da formação do governo centralizado e do 

desaparecimento do pluripartidarismo. 
 
D) do começo do regime federalista no Brasil 

e da criação de Estados autônomos. 
 
E) da afirmação dos poderes ditatoriais de 

exceção conhecido como Ditadura Militar 
ou “Anos de chumbo”. 

 

41. (Concurso Milagres/2018) A sigla PR 

se refere à Presidência da República; a 

sigla abaixo que não está corretamente 

ligada a um estado brasileiro é: 
 
A)  CE – Ceará. 

B)  PE – Pernambuco. 

C)  PA – Paraná. 

D)  SP – São Paulo. 

E) MT – Mato Grosso. 

 

42. Concurso Milagres/2018) 

Considerando que o saneamento 

básico constitui um dos itens mais 

importantes para a população e que 

pode ser definido como o conjunto de 

procedimentos adotados numa 

determinada região, visando 

proporcionar uma situação higiênica 

para os habitantes, marque a opção 

INCORRETA sobre procedimentos que 

podem ser adotados com relação ao 

saneamento básico:  
 
A) tratamento de água, canalização e 

tratamento de esgotos. 
 
B) limpeza pública de ruas e avenidas. 
 
C) coleta e tratamento de resíduos orgânicos 

(em aterros sanitários regularizados) e 

materiais (através de reciclagem). 
 
D) distribuição de cestas básicas à população 

carente.  
 
E) Aterros sanitários regularizados. 

 

43.  (Concurso Milagres/2018) Segundo 

dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no início de 2014, relativos ao 

resultado de sua pesquisa de emprego 

no Brasil, se pode afirmar que a 

situação dos trabalhadores de cor 

negra no país se constitui da seguinte 

forma: 
 

I. Embora a desigualdade entre brancos 

e negros tenha diminuído nos últimos 

anos, ela continua bastante alta. 

 

II. O trabalhador negro no Brasil ganha, 

em média, pouco mais da metade do 

rendimento recebido pelos trabalhadores 

de cor branca. 

 

III. As expectativas para a próxima 

década é que a diferença salarial entre 

brancos e negros seja reduzida graças à 

medida de adoção do sistema de cotas 

raciais para o ingresso nas universidades 

públicas. 
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IV. O processo de inclusão dos 

trabalhadores de cor negra no Brasil teve o 

seu inicio no momento da Proclamação da 

República em 1889 devido ao inicio das 

politicas publicas para o incentivo à 

imigração. 
 
É correto o que se afirma em 
 
A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) II e IV, apenas. 

 

44. (Concurso Milagres/2018) Considere 

o seguinte texto que trata dos impactos 

da seca na economia. 
 

Seca, a velha inimiga 
 
“No Agreste de Pernambuco, Toritama 

ganhou espaço nas últimas duas décadas 

ao se consolidar como um dos principais 

polos de produção de jeans no Brasil, 

atrás apenas de São Paulo. A seca mudou 

a paisagem: no lugar de ônibus com 

turistas em busca de peças, hoje se veem 

caminhões-pipa a abastecer a população e 

as confecções, que precisam do insumo 

para a lavagem desse tecido. Mais de 20 

lavanderias fecharam as portas nos 

últimos dois anos, a produção caiu 60% e 

os custos aumentaram. Mas a indústria da 

seca prosperou. Alguns empresários 

investiram na compra de caminhões-pipa e 

na logística de distribuição de água. A 

esperança é de que uma barragem, 

construída em caráter emergencial pelo 

governo, possa melhorar a situação. “Se 

tivermos água a cada 15 dias, que era o 

normal, poderemos nos organizar”, afirma 

Edilson Tavares, prefeito da cidade. Um 

levantamento da Confederação Nacional 

dos Municípios aponta que, entre 2013 e 

2015, a estiagem causou um prejuízo de 

103,5 bilhões de reais na região, cifra que 

tende a crescer, pois a seca continua. Nos 

próximos meses, principalmente a partir de 

novembro, quando se inicia o período das 

chuvas, a atenção estará em São Pedro. 

Chuvas acima da média serão 

fundamentais para a região começar a 

regularizar seus reservatórios. No curto 

prazo, campanhas de racionalização estão 

em vigor em várias capitais, enquanto no 

interior dos estados o drama é mais 

intenso. O sinal amarelo está aceso. Para 

João Suassuna, pesquisador da Fundação 

Joaquim Nabuco, a crise é resultado da 

falta de chuvas combinada à de 

planejamento, gestão e a influências 

políticas.” 
(https://www.cartacapital.com.br/especiais/nordeste

/seca-a-velha-inimiga/ acesso em 15 de outubro de 

2017). 
 
O texto considerado faz uma 

abordagem da temática do drama da 

crise hídrica. Analise as afirmações a 

seguir e marque a alternativa 

CORRETA. 
 
A)  O tema da seca e da crise hídrica tem 

como causa exclusiva a condição climática 

e dessa forma o poder público 

representado nos gestores nada pode 

fazer a não ser tomar medidas 

emergenciais e paliativas. 
 
B) O processo que é vivenciado com as 

estiagens deve ser visto de forma mais 

ampla, pois as atividades de 
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abastecimento de água realizado pelo 

sistema de caminhões pipa geram 

empregos e atividades econômicas 

paralelas que conseguem compensar e até 

mesmo superar as perdas causadas pelas 

atividades que dependem diretamente da 

água como a agricultura e a pecuária. 
 
C)  O maior investimento em técnicas de 

previsão dos ciclos de seca, através do 

apoio aos chamados “profetas da seca”, 

em conjunto com as novas tecnologias 

seria suficiente para evitar os prejuízos 

econômicos e sociais. 
 
D)  Nas últimas décadas os diferentes 

regimes políticos no Brasil tem permitido 

uma grande autonomia para a população 

que antes era atingida pelos efeitos da 

estiagem, o que tem realiado a completa 

superação de ações como a chamada 

“indústria da seca” e a exploração eleitoral 

de políticos oportunistas. 
 
E) As condições vivenciadas com as secas e 

as crises hídricas se constituem em 

desafio para as politicas públicas que 

devem implementar formas de gestão 

sustentável frente as variações climáticas 

e a discussão de problemas de distribuição 

de terras e de renda.  

 

45.  (Concurso Milagres/2018) Sobre o 

processo de urbanização do espaço 

brasileiro é correto afirmar: 

 

A) O processo conhecido como 

“desmetropolização” tem provocado a 

redução do crescimento das metrópoles 

com mais de dez milhões de habitantes e 

paralelamente aumentado as pequenas 

cidades. 

 
B) Com exceção das cidades de Cuiabá, 

Brasília e Goiânia, no Centro-Oeste do 

Brasil observa-se que a espacialidade 

urbana é quase nula. 
 
C) Com os maiores índices de povoamento, 

as regiões Sul e Nordeste apresentam os 

maiores patamares de urbanização. 
 
D) Refletindo a concentração econômica do 

país, a região Sudeste apresenta a maior 

concentração de habitantes, resultando na 

formação das grandes cidades nessa 

região. 
 
E) O território brasileiro apresenta uma 

população distribuída de forma igualitária 

nos espaços urbanos do país.  


